
 

     Sindicato dos Funcionários Judiciais 
Coordenadora Regional de Évora 

              

 

S. F. J. 

Natal     2019                

Beja – Monte da Diabrória  
 

https://www.diabroria.com 
 
 

Ficha de Inscrição 
Nome __________________________________________________________________________ 

 

Local de Trabalho_________________________________________________ Sócio N.º _________ 

Pessoas a inscrever para o almoço   

Sócio/Cônjuge/Filhos maiores de 16 anos     ______ x15,00€  = _______, 00 €   

Filhos (13 a 16 anos )                  ______  x8,00€ = _______, 00 € 
  

Filhos (menores de 12 anos )            _____   xGrátis ---------------------  Não compareço  

Acompanhantes                                    
_____  x30,00€ = _______, 00 € 

  

Total (de participantes)   ___ --------------------- 
  

Total a pagar  _______, 00 € 
  

Cheque N.º_________________ no montante de _________€, emitido em ___/____/____, sobre a 

agência de __________do(a) ___________. 

Pago no dia da festa                  Remeto o montante de _________€,   em numerário  

Pretendo transporte  

As inscrições acompanhadas do respetivo cheque (ou dinheiro) deverão ser remetidas até ao dia   15 de Novembro, 

preferencialmente para o e-mail:acastor@sfj.pt e, não sendo possível, para fax nº. 266090139 ou ainda via 

correio (azul) para: Juízo de Proximidade de Arraiolos - Rua Santo Condestável, 2 - 7040-027 Arraiolos 

                                    Programa 07/12/2019 

 

 

Faltes       Não 

Inscrição  de filhos de sócios para as prendas de Natal 

Nome Data de nasc. Idade Comparece 

     Sim          Não  

     Sim          Não  

     Sim          Não  

     Sim          Não  

10,30 horas  Visita ao Lagar de azeite e à adega da Herdade da 
Figueirinha   

13,00 horas Almoço 

15,30 horas Espetáculo e entrega de prendas 

16,30 horas Baile 

18,00 horas Lanche 

https://www.diabroria.com/
https://www.diabroria.com/
mailto:acastor@sfj.pt
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